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Druhy projektů
„Pilotní projekty“ jsou projekty, které používají techniku
nebo metodu, jež dosud ani na jiném místě nebyla použita či
vyzkoušena, které v porovnání se současnými osvědčenými
postupy nabízejí potenciální přínos v oblasti životního prostředí
nebo klimatu, a které lze následně použít ve větším měřítku v
obdobných situacích.

„Demonstrační projekty“ jsou projekty, které zavádějí do
praxe, testují, vyhodnocují a šíří opatření, metodiky nebo
přístupy, které jsou v konkrétních – například zeměpisných,
ekologických či socioekonomických – souvislostech daného
projektu nové nebo neznámé, a které by bylo možné použít za
podobných okolností jinde.

3



„Projekty využívající osvědčené postupy“ jsou projekty,
které používají vhodné, nákladově efektivní a nejmodernější
techniky, metody a přístupy zohledňující konkrétní souvislosti
daného projektu.

„Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování
informovanosti a projekty zaměřené na šíření
osvědčených postupů“ jsou projekty, jejichž cílem je
podpora komunikace, šíření informací a zvyšování
informovanosti v oblastech podprogramů pro životní prostředí
nebo v oblasti klimatu.
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Klíč k úspěchu v tradičních projektech LIFE:
Projektová témata a politické priority EU

V rámci podprogramu Životní prostředí se dále
stanoví tzv. projektová témata, v rámci
podprogramu Oblast klimatu obdobně tzv.
politické priority EU pro daný rok.

Projektová témata platí po celé období 2018-
2020, politické priority vyhlašuje Evropská komise
v Guidelines každoročně nová.

5



Projektová témata: Víceletý pracovní 
program LIFE 2018-2020 a Pokyny pro 
žadatele

Politické priority: Víceletý pracovní program 
LIFE 2018-2020 a Pokyny pro žadatele 

http://www.program-life.cz/dokumenty-
ke-stazeni/

http://ec.europa.eu/environment/life/fundi
ng/life2018/traditional/index.htm
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Stále platí, že

do programu LIFE nespadají projekty
zaměřené na výzkum nebo vyhrazené
pro výstavbu velké infrastruktury.
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PODPROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAT/BIO

ENV

GIE
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Co je v roce 2018 nového?

dvoustupňový systém podávání žádostí,

nová projektová témata,

míra spolufinancování ze strany EU,

revidovaná hodnotící kritéria (viz Evaluation 
Guidelines 2018),…
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Prioritní oblast

Příroda a biologická rozmanitost

10
LIFE GRANATHA - GRowing AviaN in Apennine's Tuscany HeathlAnds
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Příroda a biologická rozmanitost

Příroda Biologická rozmanitost

Testování a 
demonstrace nových 
přístupů na podporu  
biologické rozmanitosti

• Důraz na řízení a správu 
EVL soustavy Natura 
2000

• Ochrana prioritních
druhů a stanovišť/ 
ptačích druhů

• Projekty poskytující komplexní a udržitelná řešení

• Modelové příklady, jež je možné replikovat v obdobných podmínkách
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• LIFE Příroda se vztahuje obzvláště na cíle
směrnic:

• 92/43/EHS

• 2009/147/ES

• LIFE Biologická rozmanitost se
neomezuje na cíle stanovišť o ptácích a
stanovištích, ale podporuje provádění
strategie Unie o biologické rozmanitosti
do roku 2020 v širším rozsahu.



Pro období 2018-2020 je maximální míra
spolufinancování EU pro tradiční projekty LIFE
55% celkových způsobilých nákladů na projekt.

Výjimkou jsou "tradiční" projekty LIFE v prioritní
oblasti Příroda a biologická rozmanitost, u nichž
může míra spolufinancování EU činit až 60%,
případně 75% v konkrétních případech.
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Příroda

 rozvoj zelené infrastruktury 
prostřednictvím propojování lokalit

 podpora ekosystémových služeb v daných
lokalitách – např. ochrana proti povodním,
zlepšování kvality vody

Poznámka:

Zelená infrastruktura je plánovaná síť přírodních a polopřírodních
oblastí, jež byla navržena a řízena s cílem poskytovat širokou škálu
ekosystémových služeb a chránit biodiverzitu.

Ekosystémové služby jsou přínosy, které lidé získávají od ekosystémů –
mají vliv na životní úroveň lidí. 

https://www.enviwiki.cz/wiki/Ekosyst%C3%A9m
https://www.enviwiki.cz/wiki/P%C5%99%C3%ADstup_zohled%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD_kvalitu_lidsk%C3%A9ho_%C5%BEivota
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Biologická rozmanitost

Vně (a zároveň i uvnitř) soustavy 
NATURA 2000

Naplňování cílů Strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020

• „zastavit v EU do roku 2020 ubývání biologické 
rozmanitosti a degradaci ekosystémových 
služeb a v maximálním proveditelném rozsahu 
je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k 
odvrácení ubývání biologické rozmanitosti v 
celosvětovém měřítku“. 
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- testování přístupů, jež jsou v daném
kontextu nové nebo neznámé

- důraz na demonstraci a šíření informací
o dosažených výsledcích

- monitorování a vyhodnocování výsledků



Základní podmínky

Projekty: Pilotní/ dobré praxe/ demonstrační

Min. 25 % způsobilého rozpočtu je věnováno 

konkrétním/přímým ochranářským opatřením!

Poznámka:

Konkrétní ochranná opatření jsou taková opatření, která mají
podstatné a měřitelné přímé účinky, pokud jde o cílové otázky v
oblasti životního prostředí a klimatu, a v tomto případě vedou ke
zlepšení nebo zpomalení/zastavení/obratu ve zhoršení stavu ochrany
nebo ekologických podmínek druhů, přírodních stanovišť, ekosystémů
či cílových služeb ekosystémů (více podrobností viz pokyny k
podávání žádostí).
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Prioritní oblast

Životní prostředí a účinné využívání 
zdrojů

18LIFE DOP - Demonstrative mOdel of circular economy Process in a high quality dairy industry



cíl: vyvíjet, testovat a demonstrovat
přístupy týkající se politiky nebo řízení,
osvědčené postupy a řešení v oblasti
životního prostředí

včetně vývoje a demonstrace inovativních
technologií

přímé a měřitelné kladné dopady na
životní prostředí
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pilotní nebo demonstrační projekty

nemohou se zaměřovat na výzkum

upřednostňují se projekty, jež zavádějí do
praxe, testují, hodnotí a šíří činnosti,
metodiky nebo přístupy, které jsou v Unii
nové nebo neznámé
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Kofinancování 55 % z celkových způsobilých nákladů

Pět tematických okruhů:

Voda

Odpady

Účinné využívání zdrojů včetně půdy a lesů a ekologické a 
oběhové hospodářství

Životní prostředí a zdraví, včetně chemických látek a hluku

Kvalita ovzduší, emise, včetně městského prostředí

Viz Projektová témata programu LIFE
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Prioritní oblast
Správa a informace

v oblasti životního prostředí
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Clean Sea LIFE



Cíl: zvyšování informovanosti o záležitostech 
životního prostředí

včetně získávání veřejné podpory a podpory 
zúčastněných subjektů pro tvorbu politik Unie v 
oblasti ŽP

prosazovat znalosti  prosazovat o udržitelném 
rozvoji a nové způsoby udržitelné spotřeby

Informační projekty
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Projektová témata

a) Informační a komunikační činnost na zvyšování
informovanosti v souladu s prioritami 7. akčního
programu pro ŽP

b) Podpůrné činnosti účinného kontrolního postupu,
opatření na podporu dodržování právních
předpisů v souvislosti s legislativou EU v oblasti
ŽP, podpora informačních systémů a
informačních nástrojů v oblasti provádění
právních předpisů EU v oblasti ŽP
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PODPROGRAM
KLIMA

CCM

CCA

GIC

25



Co je nového v roce 2018?

Nové oblasti politiky v oblasti klimatu vyplývající z 
víceletého pracovního programu LIFE na období 
2018-2020;

Revidovaná hodnotící kritéria (viz Pokyny pro 
hodnocení 2018);

Změna míry spolufinancování pro podprogram 
Klima na 55% celkových způsobilých nákladů na 
projekt.
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Prioritní oblast
Zmírňování změny klimatu
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SheepToShip LIFE - Looking for an eco-sustainable sheep supply chain: 

environmental benefits and implications



Jaký by měl být projekt?

na vnitrostátní, regionální nebo 
subregionální úrovni

demonstrovat nízkouhlíkovou strategii 
nebo plány využívání půdy

podpora pro zavedení nových přístupů 
(vzorová města a regiony)
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Snížit emise skleníkových plynů

Doprava a pohonné hmoty

Zemědělství

Stavebnictví

Využívání půdy

Změny ve využívání půdy

Lesnictv

Fluorované plyny a látky poškozující 
ozonovou vrstvu,…
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Prioritní oblast
Přizpůsobování se změně 

klimatu

30LIFE AFORCLIMATE - Adaptation of FORest management to CLIMATE variability: 

an ecological approach - AForClimate



Podle adaptační strategie budou financovány
přednostně projekty, které se zaměří na hlavní
problémy, jež překračují hranice odvětví,
regionů anebo států.

Budou podpořeny projekty, které budou mít
potenciál inspirovat další projekty nebo potenciál
přenosu, stejně tak jako adaptační přístupy
založené na zelené infrastruktuře a
ekosystémech a projekty, jejichž cílem bude
podpora inovativních technologií pro
adaptaci.
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přizpůsobení měst a územní plánování, které omezuje 
dopady změn klimatu,

odolnost infrastruktury, včetně používání přístupů modro-
zelené infrastruktury a přístupů k přizpůsobení založených 
na ekosystémech,

udržitelné hospodaření s vodou v oblastech ohrožovaných 
suchem, zvládání povodní a pobřežní správa,

odolnost odvětví zemědělství, lesnictví a cestovního ruchu, i 
v ostrovních a horských oblastech a/nebo

podpora nejvzdálenějších regionů EU: příprava na 
mimořádné povětrnostní jevy, zejména v pobřežních 
oblastech;
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Prioritní oblast
Správa a informace v oblasti 

klimatu
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LIFE FRANCA - Flood Risk Anticipation and Communication in the Alps



podporovat zvyšování informovanosti o záležitostech 
klimatu, včetně vytváření veřejné podpory a podpory 
zainteresovaných subjektů pro tvorbu politik Unie v oblasti ŽP a 
klimatu, a prosazovat znalosti o udržitelném rozvoji;

podporovat komunikaci, správu a šíření informací v oblasti 
klimatu a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných řešeních a 
postupech v oblasti klimatu, například rozvojem platforem 
spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, a odbornou přípravu.

prosazovat účinnější dodržování a vymáhání právních 
předpisů Unie v oblasti klimatu a přispívat k němu zejména 
podporou vývoje a šíření osvědčených postupů a přístupů politiky;

prosazovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu 
širším zapojením zainteresovaných subjektů, včetně nevládních 
organizací, do konzultací politik a jejich implementace;
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zpracování a provádění vnitrostátních strategií v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a/nebo strategií do 
poloviny století,

stimulování změny chování, rozšíření snah o snižování emisí 
a opatření pro účinné využívání zdrojů v odvětvích,

posouzení fungování systému EU pro obchodování s 
emisemi,

budování kapacit, zvyšování informovanosti konečných 
uživatelů a v distribučním řetězci zařízení produkujících 
fluorované plyny,

sledování politiky v oblasti klimatu, posouzení a následné 
hodnocení a/nebo

osvědčené postupy a činnosti zvyšování informovanosti, 
které řeší potřeby přizpůsobení se změnám klimatu.
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program-life.cz

http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

life@mzp.cz 267 122 389
267 122 315

Nebo na http://ec.europa.eu/life

http://www.program-life.cz/
http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
mailto:life@mzp.cz
http://ec.europa.eu/life


Děkuji za pozornost.
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